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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Bencana menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau 

rangkaian peristiwa yang mengancam dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik 

oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis. Berdasarkan definisi yang ada menyebutkan bahwa alam merupakan 

salah satu faktor terjadinya bencana. Bencana merupakan hasil dari kombinasi pengaruh 

bahaya (hazard), kondisi kerentanan (vulnerability) pada saat ini, kurangnya kapasitas 

maupun langkah-langkah untuk mengurangi atau mengatasi potensi dampak negatif. 

Bencana dalam kenyataan keseharian menyebabkan: (1) berubahnya pola-pola kehidupan 

dari kondisi normal, (2) merugikan harta benda dan jiwa manusia, (3) merusak struktur 

sosial komunitas, dan (4) memunculkan lonjakan kebutuhan pribadi atau komunitas. Oleh 

karena itu, bencana cenderung terjadi pada komunitas yang rentan dan akan membuat 

komunitas semakin rentan (Setyowati, 2010). 

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan konsep dan praktek mengurangi 

risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor 

penyebab bencana. PRB meliputi disiplin seperti menejemen bencana, mitigasi bencana, 

dan kesiapsiagaan bencana. Termasuk mengurangi kemungkinan terkena bahaya, 

mengurangi kerentanan, serta memperbaiki kesiapsiagaan terhadap kejadian bencana. 

Tujuan utamanya untuk mengurangi risiko di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

Salah satu upaya untuk mengurangi dampak bencana yaitu mitigasi bencana. Mitigasi 

dapat dilakukan secara struktural maupun non struktural. Mitigasi strukural dilakukan 

dengan membuat atau memperkuat sarana untuk mengurangi dampak bencana, baik 

secara alami maupun dengan rekayasa teknis. Mitigasi non struktural dilakukan dengan 

cara meningkatkan kesadaran maupun kapasitas masyarakat menghadapi ancaman 

bencana, sosialisasi, dan simulasi bencana secara teratur penting dilakukan, dengan 

harapan masyarakat memiliki budaya sadar bencana. 

Masyarakat yang tinggal di tempat rawan bencana mempunyai metode tersendiri 

untuk melindungi diri. Metode tersebut didasarkan pada keterampilan dan sumber daya 

mereka sendiri, serta pengetahuan mereka tentang lingkungan lokal mereka dan 
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pengalaman peristiwa bahaya di masa lalu. Sistem pengetahuan, keterampilan, dan 

teknologi terkait biasanya di sebut dengan pengetahuan lokal. Penerapan pengetahuan 

lokal dalam menghadapi bahaya dan ancaman lainnya umumnya disebut sebagai strategi 

penanggulangan atau coping strategies. Coping strategies masyarakat berbeda-beda 

sesuai dengan sifat ancaman bahaya, kapasitas individu, rumah tangga atau masyarakat 

yang dapat berubah selama bencana (Twigg, 2015).  

Bencana tanah longsor belakangan ini sering melanda beberapa daerah di  

Indonesia. Bencana tanah longsor sering terjadi di Indonesia karena pada dasarnya 

kondisi tanahnya tergolong rawan longsor. Penyebab utama terjadinya gerakan tanah 

dibeberapa wilayah di Indonesia yaitu kondisi geomorfologi, geologi, klimatologi dan 

hidrologi. Bencana tanah longsor sendiri terjadi diakibatkan oleh faktor alam maupun 

faktor manusia. Faktor alam ini seperti batuan penyusun lereng, kemiringan lereng, 

kondisi geologi, tinggi muka air tanah, curah hujan dan gempa di lokasi tersebut. 

Peristiwa tanah longsor atau gerakan massa tanah batuan sering terjadi pada lereng alami 

atau lereng non alami yang terjadi akibat adanya faktor yang mempengaruhi pergeseran 

tanah (Karnawati, 2005).. 

Tabel 1.1 Kejadian Bencana Tanah Longsor di Indonesia Tahun 2014-2018 

Tahun Jumlah 

2014 598 

2015 502 

2016 599 

2017 846 

2018 473 

Jumlah 3.018 

Sumber : BNPB 

Letak.geografis dan kondisi iklim Indonesia menyebabkan negara ini berada pada 

kawasan rawan bencana. Setiap tahun jumlah kejadian bencana di Indonesia semakin 

meningkat..Berdasarkan seluruh bencana yang terjadi tahun 2018, BNPB mencatat, 

bencana hidrometeorologi paling dominan. Berdasarkan Tabel 1.1 kejadian tanah longsor 

terbanyak pada tahun 2017, yaitu sebanyak 846 kejadian. Jumlah kejadian tanah longsor 

di Indonesia sejak tahun 2014 – 2018 sebanyak 3018 kejadian. Hal ini membuktikan 

bahwa bencana tanah longsor menjadi salah satu bencana yang berisiko di berbagai 

daerah di Indonesia. 
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Salah satu daerah yang mempunyai risiko bencana tanah longsor tinggi adalah 

Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar berada pada ketinggian antara 80 

sampai 2.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan sebagian besar berada dirata-

rata ± 511 mdpl. Secara morfologis terdiri dari daerah datar, bergelombang, curam dan 

sangat curam. Kondisi morfologis tersebut dikontrol oleh struktur geologi yang 

berdasarkan peta geologi regional memperlihatkan struktur patahan, diperkirakan 

terdapat beberapa struktur patahan dan beberapa struktur pelurusan. Berdasarkan data 

dari 6 stasiun pengukur yang ada di Kabupaten Karanganyar, banyaknya hari hujan 

selama setahun adalah 115,6 hari dengan rata-rata curah hujan 7.231,4 mm (BPBD 

Karanganyar).. Dengan kondisi geomorfologi, geologi, klimatologi dan hidrologi yang 

dimiliki wilayah ini menjadi penyebab besarnya risiko bencana tanah longsor. 

Berdasarkan Gambar 1.1 berikut ini Kecamatan Kerjo merupakan salah satu kecamatan 

yang memiliki risiko bencana tanah longsor.  

Tabel 1.2. Jumlah Kejadian Longsor Kecamatan Kerjo 

Desa 
Tahun Kejadian Longsor 

Jumlah 
2014 2015 2016 2017 2018 

Botok 0 0 0 0 0 0 

Ganten 0 5 1 0 0 6 

Gempolan 0 3 0 1 0 4 

Karangrejo 0 0 1 0 0 1 

Kuto 0 0 0 0 0 0 

Kwadungan 1 0 1 0 0 2 

Plosorejo 2 0 10 2 2 16 

Sumberejo 0 0 0 0 0 0 

Tamansari 0 0 1 0 0 1 

Tawangsari 1 0 0 0 0 1 

Jumlah 4 8 14 3 2 31 

Sumber: BPBD Karanganyar 
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Kecamatan 

Kerjo 

Gambar 1.1 Peta Risiko Bencana Longsor Kabupaten Karanganyar 
Sumber: BPBD Kabupaten Karanganyar, 2019 
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Berdasakan Tabel 1.2 terlihat bahwa jumlah kejadian longsor tertinggi berada di 

Desa Plosorejo dengan 16 kejadian selama 5 tahun terakhir. Salah satu kejadian terbanyak 

dan memakan 1 korban jiwa serta 1 korban luka berat terjadi  pada tahun 2016 dengan 

jumlah 10 kejadian (BPBD Karanganyar). Bencana tanah longsor yang sering terjadi 

tentunya menimbulkan banyak kerugian baik faktor fisik maupun faktor sosial bagi Desa 

Plosorejo. Gambar terkait kejadian longsor di Desa Plosorejo dapat dilihat pada Gambar 

1.2 berikut. 

 
Gambar 1.2 Kejadian Longsor di Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo, 2016  
Sumber: BPBD Karanganyar. 

Desa Plosorejo memiliki karakter fisik daerah yang khas, hal ini diperkuat dengan 

adanya pernyataan oleh Koordinator Lapangan Satlak Penanggulangan Bencana 

Kabupaten Karanganyar Adji Pramana Heru mengatakan bahwa Desa itu memang rawan 

longsor karena berada di antara dua bukit Darawati dan Krisna 

(https://olahraga.kompas.com). Masyarakat Desa Plosorejo tinggal di daerah rawan 

bencana, perlu upaya untuk menghadapinya, dengan melakukan kegiatan pengurangan 

risiko bencana. 

Strategi pengurangan risiko bencana salah satunya dengan peningkatan kapasitas. 

Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan 

pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat bencana. Secara umum 

indikator kapasitas diperoleh berdasarkan tingkat ketahanan daerah pada suatau waktu 

(Perka BNPB No.2 Th.2012 dalam Hamid, 2015). Coping strategies menjadi salah satu 

https://olahraga.kompas.com/
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aspek yang mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana serta 

membantu mengurangi risiko. Berbagai aspek coping strategies dalam menghadapi 

bencana meliputi aspek ekonomi, teknologi, sosial dan kultural. Maka penulis tertarik 

mengadakan penelitian dengan judul “Kajian Kapasitas dan Coping Strategies 

Masyarakat Terhadap Bencana Tanah Longsor di Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo 

Kabupaten Karanganyar” 

1.2  Perumusan Masalah 

Perumusan Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana tingkat kapasitas masyarakat Desa Plosorejo dalam menghadapi 

bencana tanah longsor? 

2. Bagaimana tingkat coping strategies dalam aspek ekonomi, teknologi, sosial dan 

kultural yang dilakukan masyarakat Desa Plosorejo dalam menghadapi bencana 

tanah longsor ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis tingkat kapapsitas masyarakat Desa Plosorejo dalam menghadapi 

bencana tanah longsor. 

2. Menganalisis tingkat coping strategies dalam aspek ekonomi, teknologi, sosial 

dan kultural yang dilakukan masyarakat Desa Plosorejo dalam menghadapi 

bencana tanah longsor. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menambah ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat, pemerintah dan akademisi 

terkait kapasitas dan coping strategies masyarakat dalam menghadapi bencana 

tanah longsor. 

2. Sebagai masukan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan agar 

meminimalisir risiko bencana tanah longsor. 

3. Bahan evaluasi dan referensi kepada instansi terkait dalam menentukan kebijakan 

mitigasi serta perintisan desa tangguh bencana di Kabupaten Karanganyar. 

4. Sebagai persyaratan kelulusan dan tugas akhir perkuliahan (skripsi) Fakultas 

Geografi dan memperoleh gelar Sarjana Geografi (S. Geo) di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

A. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 

Twigg (2015) mengatakan bahwa pengurangan risiko bencana (PRB) atau disaster 

risk reduction (DRR) secara luas dipahami sebagai pengembangan dan penerapan 

kebijakan, strategi, dan praktik untuk mengurangi kerentanan dan risiko bencana di 

seluruh masyarakat. Istilah manajemen risiko bencana atau disaster risk management 

(DRM) sering digunakan dalam konteks yang sama, merujuk pada pendekatan sistematis 

untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko.  

Pengelolaan bencana diperlukan karena adanya ketidakpastian kapan dan seberapa 

besar dampak bencana akan muncul. Konsep manajemen bencana sebenarnya berawal 

dari upaya meminimalisasi dampak bencana sehingga pembangunan tidak kembali 

kepada titik nol dan tidak membawa manusia ke peradapan baru (Coppola, 2007 dalam 

Adiyoso, 2018). 

Adiyoso (2018) menyatakan bahwa pengelolaan bencana merupakan suatu usaha 

mengurangi risiko dan dampak bencana melalui penerapan ilmu pengetahuan yang 

dirumuskan dengan melakukan observasi secara sistematis dan analisis untuk 

meningkatkan tindakan-tindakan (measures) terkait dengan pencegahan (preventif), 

pengurangan (mitigasi), persiapan, respon darurat dan pemulihan (rehabilitation and 

reconstruction). Secara ringkas, pengelolaan dalam bantuan bencana merupakan 

serangkaian kegiatan perencanaan (planing), pengorganisasian (organizing), 

kepemimpinan (directing), dan pengendalian (controlling). Tujuan dari manajemen 

bencana atau pengelolaan bencana sebagai berikut. 

1. Mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi, maupun jiwa yanng 

dialami oleh perorangan atau masyarakat dan negara. 

2. Mengurangi penderitaan korban bencana. 

3. Memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan 

tempat ketika kehidupannya terancam. 

4. Mempercepat pemulihan atau pembangunan kembali. 

B. Kapasitas Masyarakat 

Kemampuan (capacity) merupakan penguasaan sumber daya, cara dan kekuatan 

yang dimiliki masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan 
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mempersiapkan diri mecegah, menanggulangi, meredam, serta dengan cepat memulihkan 

diri akibat bencana (Bakornas, 2007). Kapasitas adalah kombinasi dari semua kekuatan, 

atribut dan sumber daya yang tersedia dalam sebuah masyarakat, komunitas atau 

organisasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang disepakati (UNISDR, 

2009). 

C. Coping Strategies 

Orang yang tinggal di tempat rawan bencana memiliki metode untuk melindungi 

diri dan mata pencaharian mereka. Metode-metode ini didasarkan pada keterampilan dan 

sumber daya mereka sendiri, serta pengetahuan mereka tentang lingkungan lokal mereka 

dan pengalaman peristiwa bahaya di masa lalu. Sistem pengetahuan,.keterampilan.dan 

teknologi terkait umumnya disebut pengetahuan adat atau trandisional (Twigg, 2015).. 

Twigg, 2004 dalam Setiawan, 2014 coping strategies diidentifikasikan sebagai 

implementasi atau penerapan pengetahuan lokal masyarakat yang didapatkan secara turun 

temurun dalam menghadapi bencana alam dan lainnya.. Heryanti, 2012 dalam Setiawan 

2014 coping strategies didefinisikan sebagai kebiasaan atau perilaku masyarakat dalam 

upaya mengurangi risiko terjadinya bencana dan mengurangi dampak yang timbul akibat 

bencana., 

Twigg (2004) dalam bukunya yang berjudul Disaster Risk Reduction, coping 

strategies dapat dikategorikan menjadi empat hal, yaitu ekonomi/materi, teknologi, 

sosial/organisasi dan kultural/budaya.. 

a. Ekonomi/materi 

Coping strategies ekonomi adalah pengerahan sumber daya ekonomi yang 

dimiliki masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, yang lebih 

difokuskan dalam mendapatkan sumber penghasilan lain di luar pekerjaan 

utamanya untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Misalnya membuat 

kerajinan tangan, pertukangan kayu, bangunan, dan pandai besi. Kepemilikan 

tabungan di bank juga merupakan salah satu kapasitas untuk tumbuh mengurangi 

kerentanan. Coping strategies ekonomi juga dilakukan dengan menyimpan 

cadangan makanan pokok dan uang tunai yang dapat dipergunakan sewaktu masa-

masa sulit. Jika krisis menjadi akut, maka aset mata pencaharian akan dijual 

misalnya hewan ternak, peralatan, benih, dan lahan.. 
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b. Teknologi 

Difokuskan pada pembangunan yang bersifat fisik dan aplikasi dari 

teknologi yang bertujuan untuk mengurangi kerugian. Teknologi dibutuhkan 

dalam pembuatan sistem penanganan bahaya di area rawan bencana yang 

bertujuan untuk mencegah dan memprediksi bahaya yang akan terjadi, sehingga 

masyarakat dapat melakukan peringatan dini. Pembangunan fisik seperti 

pembangunan desain atau tata letak interior rumah dalam mengantisipasi 

bencana.,. 

c. Sosial/organisasi 

Menekankan pada hubungan sosial dan adanya suatu organisasi lokal yang 

saling mendukung misalnya jaringan kekerabatan, saling membantu dalam 

swadaya masyarakat serta mengadakan pertemuan warga untuk membahas 

kegiatan yang akan dilakukan dalam mengantisipasi bencana.,. 

d. Kultural/budaya. 

Coping strategies kultural/budaya merupakan penerapan kearifan lokal 

masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke 

generasi, yang merupakan salah satu cara agar terhindar dari bencana.. 

D. Tanah Longsor 

Tanah longsor adalah suatu proses perpindahan massa atau batuan dengan arah 

miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari massa yang mantap, karena  

pengaruh gravitasi dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translasi (Permen PU  

Nomor 22 Tahun 2007).. 

Permen Departemen Energi Sumberdaya Mineral Nomor 15 Tahun 2011, tanah 

longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan,  bahan rombakan, 

tanah atau material campuran tersebut, bergerak kebawah atau ke luar lereng..Proses 

terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut: air yang meresap ke dalam 

tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai lapisan kedap air 

yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah yang lapuk di 

atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng.. 

Sedangkan Karnawati (2005) menyakatan bahwa longsoran merupakan gerakan 

menuruni atau keluar lereng oleh massa tanah atau batuan penyusun lereng, ataupun 

percampuran keduanya sebagai bahan rombakan, akibat dari terganggunya kestabilan 
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tanah atau batuan penyusun lereng tersebut.. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan 

terkait kajian coping strategies. 

a. Setiawan (2014) melakukan penelitian mengenai tingkat kapasitas masyarakat 

dan strategi coping dengan judul “Analisis Tingkat Kapasitas dan Strategi 

Coping Masyarakat Lokal dalam Menghadapi Bencana Longsor – Studi Kasus 

di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah”. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengidentifikasi strategi coping yang dilakukan masyarakat 

lokal dan menilai tingkat kapasitas masyarakat lokal dalam menghadapi 

bencana longsor. Metode yang digunakan adalah survei dengan pemilihan 

responden yang dilakukan secara acak, diaplikasikan untuk mengetahui jenis-

jenis strategi coping dan tgkat kapasitas masyarakat terhadap bencana longsor. 

Hasil menunjukkan bahwa masyarakat menerapkan empat tipe strategi coping 

yaitu ekonomi, teknologi, sosial, dan kultural. Tingkat kapasitas masyarakat di 

Kecamatan Tawangmangu dalam menghadapi longsor berada pada tingkat 

sedang hingga tinggi..Perbedaannya adalah daerah penelitian yang digunakan 

yaitu Kecamatan Tawangmangu serta teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik simple random sampling. 

b. Hamid (2015) melakukan penelitian mengenai kapasitas pengetahuan lokal 

(indigenous knowledge) dan kapasitas bertahan (coping strategies) dengan 

jufdul “Kajian Kapasitas Masyarakat dalam Menghadapi Ancaman Erosi 

Pantai di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang”. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mengkaji kapasitas masyarakat dan menjelaskan hubungan antara 

kapasitas (indigenous knowledge) dengan coping strategies dalam 

menghadapi ancaman erosi pantai. Metode yang digunakan adalah metode 

penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan deskriptif 

kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas pengetahuan 

lokal dan kapasitas bertahan masyarakat tergolong tinggi. Terdapat korelasi 

antara kapasitas pengetahuan lokal dan kapasitas bertahan, artinya semakin 

tinggi kapasitas pengetahuan lokal maka semakin tinggi coping strategies, 

tetapi kapasitas lokal tidak begitu berpengaruh terhadap kapasitas 
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bertahan..Perbedaannya adalah penenelitian sebelumnya meneliti kapasitas 

masyarakat dalam menghadapi bencana erosi pantai. 

c. Rika, dkk (2017) melakukan penelitian mengenai dampak banjir rob terhadap 

keadaan sosial ekonomi masyarakat dengan judul “The Survival Strategy of 

Households Affected be Tidal Floods: The Cases of Two Villages in the 

Pekalongan Coastal Area”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dampak 

banjir rob, mengkaji karakteristik sosial ekonomi mayarakat dan mengkaji strategi 

bertahan hidup masyarakat pesisir. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode indept interview dan Focus Group Discussion (FGD) serta. Hasil 

penelitian ini menunjukkan dampak banjir rob menyebabkan kerugian secara 

fisik, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan pada 

masyarakat di kedua desa. Karakteristik masyarakat adalah rata-rata 

berpendidikan SD dan pekerjaan utama sebagai buruh. Terdapat perbedaan 

jumlah pendapatan keluarga pada ke dua desa. Strategi bertahan hidup yang paling 

banyak dilakukan ke dua desa adalah dengan strategi survival. Perbedaannya 

adalah penenelitian sebelumnya meneliti strategi adaptasi masyarakat dalam 

menghadapi benjir rob di Kabupaten Pekalongan. 

d. Fiasorgbor, dkk (2018) melakukan penelitian mengenai strategi coping 

masyarakat dengan judul “Assessment of the Coping Strategies of Flood Victim 

in the Builsa District”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi 

strategi coping masyarakat sehubungan dengan mengatasi banjir, menguji 

faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi penanganan, dan 

kebijakan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan penanggulangan 

bencana banjir. Metode yang digunakan adalah survei dengan pemilihan 

respoden menggunakan accidental sampling. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa masyarakat mempunyai pekerjaan sampingan dan meminjam uang atau 

makanan kepada kerabat untuk mengatasi kesulitan saat terjadi bencana banjir. 

Perbedaannya adalah penenelitian sebelumnya meneliti coping strategies 

masyarakat dalam menghadapi banjir. 

e. Budiati (2018) melakukan penelitian dengan judul “Kajian Kapasitas Dan 

Coping Strategies Dalam Menghadapi Acaman Bencana Erupsi Gunungapi 

Kelud di Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar”. Tujuan 
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dari penelitian ini adalah (1) menganalisis kapasitas masyarakat (2) 

mengetahui hubungan antara jenis kelamin, pekerjaan, usia, dan pendidikan 

terhadap kapasitas masyarakat, dan (3) mengidentifikasi coping strategies 

dalam menghadapi bahaya vulkanik. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian survei dengan purposive sampling. Menggunakan metode 

analisis pembobotan, analisis regresi logistik ordinal, dan analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kapasitas masyarakat Desa 

Modangan terbagi menjadi dua kelas yaitu tingkat kapasitas tinggi dan tigkat 

kapasitas sedang. Analisis regresi logistik ordinal menunjukan bahwa jenis 

kelamin, pekerjaan, usia, dan pendidikan berpengaruh besar (55.8%) terhadap 

tingkat kapasotas masyarakat. Masyarakat Desa Modangan menerapkan empat 

jenis coping strategies yaitu ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya. 

f. Putri (2020) dengan judul “Kajian Kapasitas Dan Coping Strategies Dalam 

Menghadapi Acaman Bencana Tanah Longsor di Desa Plosorejo, Kecamatan 

Kerjo, Kabupaten Karanganyar”. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) 

menganalisis tingkat kapasitas masyarakat (2) menganalisis tingkat coping 

strategies masyarakat. Metode survey dengan teknik pengambilan sampel 

proportional area sampling dengan memilih wilayah yang paling berisiko 

terjadi bencana tanah longsor. Pengumpulan data dengan kuesioner dan 

dokumentasi. Metode analisis data dengan analisis skoring dan deskriptif. 

Perbandingan mengenai penelitian tingkat kapasitas dan coping strategies 

masyarakat yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang pernah 

dilakukan sekarang dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut. 
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Tabel 1.3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 
Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Setiawan (2014) Analisis Tingkat Kapasitas dan 

Strategi Coping Masyarakat 

Lokal dalam Menghadapi 

Bencana Longsor – Studi 

Kasus di Tawangmangu, 

Karanganyar, Jawa Tengah) 

1. Mengidentifikasi 

strategi coping yang 

dilakukan masyarakat 

lokal 

2. Menilai tingkat 

kapasitas masyarakat 

lokal dalam 

menghadapi bencana 

longsor 

Metode survei dengan 

pemilihan responden 

yang dilakukan secara 

acak 

1. Masyarakat menerapkan empat tipe 

strategi coping yaitu ekonomi, 

struktural, sosial, dan kultural 

2. Tingkat kapasitas masyarakat di 

Kecamatan Tawangmangu dalam 

menghadapi longsor berada pada 

tingkat sedang hingga tinggi. 

Hamid (2015) Kajian Kapasitas Masyarakat 

dalam Menghadapi Ancaman 

Erosi Pantai di Kecamatan 

Kragan Kabupaten Rembang 

1. Mengkaji kapasitas 

masyarakat 

2. Menjelaskan 

hubungan antara 

kapasitas indigenous 

knowledge dengan 

coping strategies 

dalam menghadapi 

ancaman erosi pantai 

Metode penelitian 

survei dengan 

pendekatan 

deskriptif kuantitatif 

dan deskriptif 

kualitatif 

1. Kapasitas pengetahuan lokal dan 

kapasitas bertahan masyarakat 

tergolong tinggi 

2. Terdapat korelasi antara kapasitas 

pengetahuan lokal dan kapasitas 

bertahan, artinya semakin tinggi 

kapasitas pengetahuan lokal maka 

semakin tinggi coping strategies, 

tetapi kapasitas pengetahuan lokal 

tidak begitu berpengaruh terhadap 

kapasitas bertahan 

Rika (2017) The Survival Strategy of 

Households Affected be Tidal 

Floods: The Cases of Two 

Villages in the Pekalongan 

Coastal Area 

1. Mengidentifikasi 

mengkaji dampak 

banjir rob 

2. Mengkaji 

karakteristik sosial 

ekonomi masyarakat 

3. Mengkaji strategi 

bertahan hidup 

masyarakat 

Metode penelitian 

dengan indept 

interview dan Focus 

Group Discussion 

(FGD) dan 

wawancara 

terstruktur terhadap 

60 responden pada 

ke dua desa yang 

ditentukan secara 

acak 

1. Dampak banjir rob menyebabkan 

kerugian secara fisik, ekonomi, sosial 

budaya, kesehatan, pendidikan, dan 

lingkungan pada masyarakat di kedua 

desa 

2. Karakteristik masyarakat adalah rata-

rata berpendidikan SD dan pekerjaan 

utama sebagai buruh 

3. Terdapat perbedaan jumlah 

pendapatan keluarga pada ke dua desa 

4. Strategi bertahan hidup yang paling 

banyak dilakukan ke dua desa adalah 

dengan strategi survival 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Fiasorgbor 

(2018) 

Assessment of the Coping 

Strategies of Flood Victim in 

the Builsa District 

1. Mengidentifikasi 

strategi coping 

masyarakat 

sehubungan dengan 

mengatasi banjir 

2. menguji faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

pemilihan strategi 

penanganan 

3. kebijakan 

pemerintah daerah 

dalam kaitannya 

dengan 

penanggulangan 

bencana banjir 

Metode yang 

digunakan adalah 

survei dengan 

pemilihan respoden 

menggunakan 

accidental sampling. 

1. Masyarakat mempunyai pekerjaan 

sampingan dan meminjam uang atau 

makanan kepada kerabat untuk 

mengatasi kesulitan saat terjadi 

bencana banjir 

Budiati (2018) Kapasitas Dan Coping 

Strategies Dalam Menghadapi 

Acaman Bencana Erupsi 

Gunungapi Kelud di Desa 

Modangan, Kecamatan 

Nglegok, Kabupaten Blitar 

1.  menganalisis 

kapasitas masyarakat 

2.  mengetahui 

hubungan antara 

jenis kelamin, 

pekerjaan, usia, dan 

pendidikan terhadap 

kapasitas masyarakat 

3.  mengidentifikasi 

coping strategies 

dalam menghadapi 

bahaya vulkanik 

Penelitian survei 

dengan purposive 

sampling, metode 

analisis pembobotan, 

analisis regresi 

logistik ordinal, dan 

analisis deskriptif 

1. Tingkat kapasitas masyarakat Desa 

Modangan terbagi menjadi dua kelas 

yaitu tingkat kapasitas tinggi dan 

tigkat kapasitas sedang 

2. Regresi logistik ordinal menunjukan 

bahwa jenis kelamin, pekerjaan, usia, 

dan pendidikan berpengaruh besar 

(55.8%) terhadap tingkat kapasotas 

masyarakat 

3. Masyarakat Desa Modangan 

menerapkan empat jenis coping 

strategies yaitu ekonomi, teknologi, 

sosial, dan budaya. 

 

 

 

 

 



15 

 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Putri (2020) Kajian Kapasitas Dan Coping 

Strategies Dalam Menghadapi 

Acaman Bencana Tanah 

Longsor di Desa Plosorejo, 

Kecamatan Kerjo, Kabupaten 

Karanganyar 

1. menganalisis tingkat 

kapasitas masyarakat 

2. menganalisis tingkat 

coping strategies 

masyarakat 

Metode survey 

dengan teknik 

pengambilan sampel 

proportional area 

sampling dengan 

memilih wilayah 

yang paling berisiko 

terjadi bencana 

tanah longsor. 

Pengumpulan data 

dengan kuesioner 

dan dokumentasi. 

Metode analisis data 

dengan analisis 

skoring dan 

deskriptif 

 

Sumber: Penulis, 2019 
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1.6  Kerangka Penelitian 

Setyowati, 2010 menyatakan bahwa bencana merupakan hasil dari kompinasi 

pengaruh bahaya (hazard), kondisi kerentanan (vulnerability) pada saat ini, kurangnya 

kapasitas (capacity) maupun langkah-langkah untuk mengurangi atau mengatasi potensi 

dampak negatif dari bencana. Desa Plososrejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten 

Karanganyar merupakan wilayah yang berpotensi mengalami bencana tanah longsor. 

Bencana tanah longsor yang terjadi pada tahun 2016 di Desa Plosorejo telah memakan 

satu korban jiwa. Dampak kerugian akibat bencana tanah longsor selain jatuhnya korban 

jiwa adalah hilangnya harta benda serta rusaknya sarana dan prasarana. Dampak kerugian 

tersebut menjadikan masyarakat harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya untuk 

mengurangi risiko bencana.   

Besarnya risiko dapat dikurangi dengan adanya kapasitas (capacity). Masyarakat 

harus memiliki kemampuan dalam menilai ancaman dan mengelola sumberdaya yang 

tersedia. Masyarakat disini memiliki peran penting guna mengurangi risiko bencana. 

Maka masyarakat Desa Plosorejo memerlukan strategi untuk mengurangi risiko bencana 

Tanah Logsor tersebut dengan menaikan nilai kapasitas dan coping strategies. 

Identifikasi coping strategies  masyarakat menurut Twigg (2004)..dibagi.,menjadi empat 

aspek yaitu aspek ekonomi, aspek teknologi, aspek sosial, dan aspek kultural./ 

Hasil penelitian ini adalah tingkat kapasitas dan coping strategies masyarakat 

dalam menghadapi bencana tanah longsor di Desa Plosorejo, Kecamatan Kerjo, 

Kabupaten Karanganyar. (Lihat Gambar 1.3) 
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Gambar 1.3 Kerangka Penelitian 
  Sumber: Penulis, 2019 

 

Risiko Tanah Longsor 

 

.Kapasitas 

Bencana 

Tingkat kapasitas dan Coping Strategi Masyarakat 

dalam Menghadapi Bencana Tanah Longsor. 

Pengurangan 

Risiko Bencaa 

Bahaya 

.Kapasitas Masyarakat 

Coping Strategies Bencana 

Tanah Longsor. 

 

1. Ekonomi, 

2. Teknologi 

3. Sosial 

4. Kultural 
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1.7  Batasan Operasional 

Pengurangan risiko bencana (PRB) atau disaster risk reduction (DRR) secara luas 

dipahami sebagai pengebangan dan penerapan kebijakan, strategi, dan praktik untuk 

mengurangi kerentanan dan risiko bencana di seluruh masyarakat (Twigg, 2015). 

Capacity merupakan penguasaan sumber daya, cara dan kekuatan yang dimiliki 

masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan 

mempersiapkan diri mecegah, menanggulangi, meredam, serta dengan cepat 

memulihkan diri akibat bencana (Bakornas, 2007) 

Coping strategies, merupakan penerapan metode-metode pengetahuan lokal yang 

didasarkan pada keterampilan dan sumber daya mereka sendiri, serta pengetahuan 

mereka tentang lingkungan lokal mereka dan pengalaman peristiwa bahaya di masa 

lalu dalam menghadapi bahaya dan ancaman lainnya (Twigg, 2015). 

Tanah longsor, adalah suatu proses perpindahan massa atau batuan dengan arah 

miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari massa yang mantap, karena  

pengaruh gravitasi dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translasi (Permen PU  

Nomor 22 Tahun 2007).. 
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